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      Είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε στις συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών 
περιβάλλοντος (συνθήκες καύσωνος) την συµπεριφορά των κλιµατιστικών 
συσκευών. 
      Όλοι οι κατασκευαστές δίδουν τις αποδόσεις των κλιµατιστικών το καλοκαίρι 
για θερµοκρασία περιβάλλοντος 35°C, και το χειµώνα για 7°C. Όταν η εξωτερική 
θερµοκρασία ξεπεράσει τους 35°C, µειώνεται η απόδοση του µηχανήµατος. Για 
θερµοκρασίες γύρω στους 45°C, η απόδοση µηδενίζεται. 
      Στην περίπτωση πολύ υψηλών θερµοκρασιών και ενώ εργάζονται οι 
συσκευές δεν µειώνεται η θερµοκρασία χώρου. Τέτοιο φαινόµενο παρατηρήθηκε 
στον καύσωνα του 1987. 
      Πρέπει να γνωρίζουµε ότι: 
      •Η µείωση αποδόσεως δεν σηµαίνει πρόβληµα στο κλιµατιστικό. Μην καλείτε 
άσκοπα συνεργείο για service.  
      •Ένα λίγο µεγαλύτερο Air Condition, µετά την µείωση αποδόσεως, θα 
συµπεριφερθεί καλύτερα στο χώρο. 
      •Υπάρχει µικρή δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσεως µε αφαίρεση 
ποσότητας ψυκτικού ρευστού (µείωση πιέσεως λειτουργίας). 
      •Αν χρησιµοποιούµε υδρόψυκτα µηχανηµάτων δεν υπάρχει πρόβληµα 
λειτουργίας. Η απόδοση είναι καλή σε οποιεσδήποτε θερµοκρασίες του αέρος 
περιβάλλοντος. Τέτοιου είδους µηχανήµατα έχουν αρχίσει και τοποθετούνται σε 
περιοχές κοντά σε θάλασσα, ποτάµι, λίµνη ή σε οικίες που έχουν ελεύθερο χώρο. 
      •Για την αποδοτικότερη λειτουργία των κλιµατιστικών το καλοκαίρι συνιστάται 
η τοποθέτηση τους σε βορεινό και σκιερό µέρος. 
      •Οι υψηλότερες θερµοκρασίες παρατηρούνται την πέµπτη απογευµατινή 
µέρα και τότε ίσως υπάρξει πρόβληµα. 
      •Η ενεργοποίηση πολλών συσκευών την ίδια ώρα ίσως δηµιουργήσει πτώση 
τάσεως στο δίκτυο της ∆ΕΗ µε αποτέλεσµα βλάβες στο κλιµατιστικό, αν δεν 
υπάρχει σύστηµα προστασίας. 
      •Οι µελετητές, συνήθως, υπολογίζουν και προτείνουν συσκευές κλιµατιστικών 
για θερµοκρασία εξωτερικού χώρου 35°C. Συνεπώς, για ακραίες περιπτώσεις 
πολύ υψηλών θερµοκρασιών θα πρέπει να οπλισθούµε και µε υποµονή, 
περιµένοντας να περάσει το φαινόµενο, και ας δροσιζόµαστε λιγότερο. ∆εν 
µπορεί να γίνει διαφορετικά. 
      •∆εν µπορούµε µε τα κλιµατιστικά µηχανήµατα να επιτύχουµε όποιες 
θερµοκρασίες επιθυµούµε. Αυτό εξάλλου δεν ενδείκνυται πάντοτε. Ένας 
πρακτικός τρόπος για να βρείτε την θερµοκρασία που πρέπει να ζητάτε ώστε να 
αισθάνεσθε άνετα είναι ο εξής:  
      Στην θερµοκρασία περιβάλλοντος θα προσθέτετε 20°C και αυτό που βρίσκετε 
θα το διαιρείται µε 2, αυτό που προκύπτει είναι η ζητούµενη θερµοκρασία. 
Π.χ. Για εξωτερική θερµοκρασία 40°C, τότε: 
(40+20)/2 = 30°C είναι η επιθυµητή θερµοκρασία. 
      •∆εν επιτρέπεται να κινήσθε από χώρους χαµηλής σε χώρους υψηλής 
θερµοκρασίας απότοµα. Στην περίπτωση αυτή τα ατµοφόρα αγγεία και 
διαστέλλουν γρήγορα µε κίνδυνο για την υγεία σου (θερµικό σοκ). Μεγαλύτερη 
προσοχή στις ηλικίες υψηλού κινδύνου. 


